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Spiran 

Den ofrivillige voluntären 
Inför planeringen av 

denna tidning satt v1 
samlade, fyra gubbar på 
Träffpunkten, och skulle 
just avrunda mötet då 
frågan om LSI:s styrelse 
väcktes. "Hur har du 
undkommit att bjudas 
in i styrelsen, David?" 
undrade Håkan nyfiket. 
"Jag har duckat så gott 
jag kunnat" svarade jag 
då och jag skämtade väl 
delvis . 

Om sarmingen ska 
fram så har jag varit 
skraj för vad det skulle 
betyda att gå med i en 
förening. Ansvaret, för
väntningarna, arbetet. .. 
Man harju hört om byns 
eldsjälar, vars insatser 
kan kännas som ett 
väldigt monument, som 
inte går att mäta sig mot. 
Hur skulle jag kunna 
frambringa energin och 
engagemanget som for
dras för att sitta med och 
bestämma om byn? Eller 
vad gör de ens i Sikeås 
olika föreningar? Jag 

hade knappast någon gjorde en gång i tiden. 
aning. 

Sture ja, vi har förstås 
Jag övertalades att skrivit om honom i detta 

prova på, med brask- nummer. Jag kände inte 
lappen att jag skulle Sture personligen, men 
kunna sitta och lyssna har fått höra från många 
som mest. Men se, så håll vem han var och vad 
bidde det inte, för hux han gjort för byn. Och 
flux, så blev man vald hans arv ... är det som ett 
sekreterare för Ledgeå- oöverträ:ffiigt monument 
Sikeå Intresseförening! vi minns honom? Nej, 
Och i samma veva fick det tror jag inte alls. 
jag dessutom ta över Stures arv är som en 
ansvaret för denna lilla källa-en källa varifrån 
spalt! Hjälp! (Nåja, så vi kan få inspiration och 
illa är det inte, som jag hopp. Inspiration att göra 
kanske f'ar det att låta.) vårt eget bästa. Hopp om 

Denna nya roll är 
spärmande och otroligt 
lärorik. Och god hjälp 
f'ar man som nybliven 
1 föreningslivet, av de 
erfarna gamla rävama! 
Jag försöker att se det, 
inte som att jag bara gör 
mitt uppdrag, utan att j ag 
gör uppdraget mitt. Och 
det är ett hedersuppdrag, 
att få ockupera samma 
utrymme som Sture 
Bäckström, bland andra, 

att vi tillsammans kan 
fortsätta att ta hand om 
byn, få den att spira. 

J ag känner mig hoppfull 
om framtiden, tack vare 
Sture. 

David Ganters 

Hamnmarknad! 
Lördag den 15 :e juni, markera 
detta datum i almanackan. Då 
är det nämligen äntligen dags för 
den årliga Hamnmarknaden! Och 
samma dag slår Andra Varvet upp 
sina portar för säsongen. Missa 
inte årets höjdpunkt! 

Har du saker du vill lämna in 
tili forsäljning på Andra Varvet? 
Boka ett möte for inlämning på 
070-24 88 997. 
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Fettisdag på Träffpunkten 

Några av de som avnjöt en semla på Träffpunkten. Från 
vänster: Henna, Eyvind, Gustav och Katarina. 

Det blev en välbesökt eftermiddagsträff med semla 
och go'fika. Ett femtiotal besökare var där och 
många små fick springa av sig samt gå en tipsrunda. 

Tack till SSK & TRP! 

Ingemar Nilsson 

Författarkväll 10/4 

Författaren Calle Hård kom till Träffpunkten för 
att berätta om sin senaste roman "En kort promenad 
på vatten". Calle är boende på Holmön samt även 
halvårsvis i södra Indien. Han har jobbat som 
j oumalist åt både Expressen och VK. 

Romanen är en altemativ tillbakablick på tidenjust 
efter Jesus tid påjorden, sedd med samtida ögon från 
Palestina och från ett Indiskt religiöst perspektiv. 
Det blir mycket tänkvärda situationer, beskrivet med 
ett målande språk som ofta lockar till skratt trots den 
tidens elände och grymheter. 

"En kort promenad på vatten" är Hårds sjätte bok. 

Ingemar Nilsson 

Hur mycket snöade det i vintras? 
En som vet är Martin 

Jansson, som plogar delar 
av byamas vägar. Enligt 
honom blev det en ganska 
normal vinter och det syns 
ju nedan av hur många 
plogsvängar han har gjort 
de senaste åren. Mindre 
mängder snö medför oft
ast mer sandning, som för 
vägföreningama är dyrare 
jämfört med plogning. 

Ingemar Nilsson 

Säsong I Plog 
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En oumbärlig man har lämnat sitt älskade 
Sikeå. Sture Bäckström har stilla somnat in. Han 
vilar nu i ro, efter ett långt och innehållsrikt liv. 

Jag minns med vilken energi vi träffades, i 
studiecirklama för Sikeås framtid, på Träffpunkten 
varannan söndag. Det var i mitten av 90-talet, då vår 
tidning Spiran startades. Där smiddes det planer, där 
fanns drömmar och många kom att fullbordas. 

Gökottoma varj e Kristi 
himmelsfärdsdag. Det var 
väl någon enstaka gång, 
som göken själv deltog i de 
utflyktema. Men vi fick höra l'a:;;:-◄~~~ 
historien om utflyktsmålet, 
som Sture hade valt. Så 
mycket han visste om Sikeå. 
Vilket minne han hade och 
hans brinnande intresse för 
allt det gamla som funnits i 
byn. 

Budskapet att Sture Bäckström har avlidit 
har nått oss alla med stor sorg. Sikeås störste 
entusiast har avslutat sina dagar. Hans betydelse 
för bygden, och främst då Sikeå och Sikeå Hamn, 
kan inte nog framhållas. 

Redan 1993 började en utveckling i Sikeå som 
hade Stures entusiasm, framsynthet och omsorg 
om bygden som kännemärke. Legdeå-Sikeå 
Intresseförening bildades som paraplyorganisation 

för Legdeås och Sikeås 
föreningar och befolkning. 
Sture var den givne 
ordföranden som tog sitt 
uppdrag på fullaste allvar. 

När Mo och Domsjö ville 
sälj a ut hamnområdet, då var 
Sture pådrivande att ägandet 
och förvaltningen av området 
skulle hamna i en stiftelse 
(Stiftelsen Sikeå Hamn), ägd 
av Robertsfors kommun och 
LSI. Sedan har det varit LSI 
som stått för utvecklingen av 
framför allt hamnområdet 
med campingen som den 
stora verksamheten. 

Allemanut-dagen. Även det 
en sak som gynnade vår by. 
Vi städade vägrenar, målade 
och städade på campingen, 
badplatser, grillplatser m.m. 
Och den gemensamma 
lunchen på Träffpunkten, Sture Bäckström, 1935 - 2019 Satsningen på campingen 
när alla möttes. Det blev en stor 
skara som varit i farten under dagen. 

Hemvändardagama som ordnades tidigare, för de 
som flyttat från Sikeå. Och nog kom folk tillbaka, 
även där i stora skaror. Jag minns en middag på 
Träffpunkten, då det var fullt i alla rum! Folk satt 
och åt även på scenen och i hallen, medan vi fick 
höra på fina historier om gamla Sikeå. Mitt i allt 
fanns Sture, som lotsade fram de som ville berätta. 
Han kände alla som kommit dit. 

Ja, detta är bara en liten del av vad denne man 
har bidragit till vår by, för vår trevnad och för vår 
gemenskap. Vilken tur vi hade, att Sture och Vivianne 
flyttade till Stures hemgård i Sikeå. För utan Stures 
ideer, visioner och drivkraft, vad hade vi haft då? 

Tack Sture, för det du gjort för Sikeå. Vila i frid. 

Ann-Charlott 

har medfört inköp av 
campingstugor, byggande av servicehus och 
reception, och mycket mer. Campingen har fått ett 
stort uppsving och under många år har "gubbama på 
campingen", med Sture i spetsen, suttit i receptionen 
och varit efterfrågade av återkommande gäster. 

Sture var under många år sekreterare i Stiftelsen 
Sikeå Hamn och var den som hade kunskap om 
stiftelsens ornråde och byggnader. Kunskap som han 
med entusiasm delgav alla, inte minst turister. Flera 
busslaster har, med Sture som guide, fått ta del av 
det gamla Sikeå. 

Med Stures bortgång försvann mycket av kunskapen 
om Sikeå, Brännstan och hamnen. Nu får de som 
haft förmånen att jobba tillsammans med Sture se 
till att den förs vidare. 

Lars B 
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Bygdeå-Nysätra Släktforskare Sikeå Båtklubb 
Ar 2002 blev Sture och Vivianne medlemmar i I slutet av 60-talet fanns en liten "flotta" i hamnen. En 

släktforskarföreningen. Samma år tog Sture över blekingseka, en Stanley 19 och en liten skärgårdare 
som sekreterare efter Lars Andersson och fyra år bland andra. Men båtintresset skulle växa och i juni 
senare blev Vivianne ordförande. Sture visade stort 1970 bildades Robertsfors-Sikeå Båtklubb av ett 
engagemang för sin hembygd och inom föreningen gäng entusiaster- med Sture Bäckström i spetsen. 
blev hembygdsforskningen med tiden viktigare än 
släktforskningen. 

2012 startade Sture upp ett projekt för att 
dokumentera öde krononybyggen i Bygdeå socken. 
Under sex år gjorde han 
tillsammans med andra 
eldsjälar stora insatser 
för att kunna redovisa 
resultatet i en tryckt bok. 
Många blev bilturema 
och skogspromenadema 
till de nybyggen som 
dokumenterades. Han 
satt många timmar och 
försökte tyda svårlästa 
protokoll i gamla arkiv. 
Att hitta gamla foton och 
bevara för eftervärlden 
var en viktig del och flera exempel finns i boken. 

Med sitt storakontaktnätfickhan god hj älp av andra 
att ro projektet i land. Han var mycket nöjd och glad 
när han strax före årsskiftet med egna ögon fick se 
den bok som hade tagit så lång tid att förverkliga. 

Holger Söderström 

Ganska snart föll "Robertsfors" bort från klubb
namnet och Sikeå Båtklubb växte snabbt. Tio år 
efter klubbens bildande hade medlemmama ökat 

Foto: Erik Hillbom 

från 21 till 116. Som mest 
fanns över 30 kölbåtar vid 
kajema. 

Onsdagsseglingar, "Sikeå 
Varfs minne" och många 
större och mindre regattor 
och motorbåtsutflykter 
arrangerades under 
klubbens storhetstid -
med Sture vid rodret! Han 
har varit "den ständige 
sekreteraren" och var 
drivkraften 1 klubben 
under många år. 

Katrina Norqvist 

Bygdeå Hembygdsförening 
Vid årsmötet den 23 :e februari 1994 invaldes Sture 

som suppleant (nyval) för två år framåt. 

Hembygdsföreningen har alltid haft 
som ordning, att även suppleanter varit 
välkomna till styrelsemöten, utan att ersätta 
någon. Sture deltog därför på de flesta 
styrelsemöten. Vid årsmötet 2004 invaldes han 
till styrelsen, tog över som vice ordförande och 
hade den posten tills han avgick vid årsmötet 
2016. 

Vi uppskattar hans arbete och historiska 
kunnande. Sture bidrog med mycket kunskap 
och var alltid rik på ideer. 

Sture, ute på en seglats med sin Victoria. 
F o o: Johan Löf Marie Viberg 
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Över 300.000 svenskar 
kan vara drabbade. Stark 
huvudvärk, yrsel, klåda och 
hjärtklappning är några av 
symtomen och ett rörligt liv 
bland folk blir omöjligt. Många 
tror kanske att elöverkänslighet 
hara är hitte-på men för Annika 
Löfbom är detta i högsta grad 
verklighet. 

-För ungefär tjugo år sedan blev 
kombinationen av en ny mobil 
som ringde vid en stor kraftstation 
för mycket. Det small till i 
huvudet och det var som om all 
ork bara rann ur mig. Jag trodde 
att jag skulle dö. 

Efter den händelsen kunde 
Annika inte jobba vidare som 
bamskötare i Bureå. Slutligen 
blev det även omöjligt att bo kvar 
i samhället. 

- Vi bodde några somrar i 
husbil på Sikeå camping innan vi 
landade i att bygga ett elsanerat 
hus här. Även om jag är väldigt 
tacksam att jag och Lasse haft 
möjlighet att bygga vårt hus här 
är detta inte självvalt. Jag är en 
el:flykting. Ingen väljer frivilligt 
att :flytta ifrån sina nära och kära 
menjag hade inget val. 

Efter Övägen ligger deras 
hus, som är byggt av 5 tums 
grantimmer. Det :finns ingen spik 
i väggama och grundplattan är 
jordad. Uppvärmningen kommer 
från bergvärme, plus en braskamin 
i huset. Deras tysta, ombonade 
hus inger ett lugn som jag önskar 
att :fler :fick känna på. 

Kan man leva utan ei i dagens 
samhälle? 
- Jag lever inte utan, men med 

så lite som möjligt. Kommer man 
till oss får man lämna sin mobil 
i "teknikboden"; ett plåtklätt 
rum där det :finns värmepanna, 
centraldammsugare, elcentral och 
transformator. Där isoleras elen 
så gott det går. Belysningen är 
specialbeställd och strålningsfri. 
TV:n är inkapslad i en låda och i 
köket finns en gasspis. Telefonen 
är mantlad, vilket innebär att den 
är ersatt av en luftslang. 

Vi talar ofta om stress och 
överstimulans, behovet av att 
"koppla ner" i ett ständigt upp
kopplat och tillgängligt samhälle. 
Men få pratar om att följden 
kan bli allergi mot el. Att de 
elektriska och magnetiska fält 
som kommer från våra bild
skärmar, mikrovågsugnar, lysrör, 
dammsugare och mobiltelefoner 
kan göra oss sjuka, den tanken 
vill nog inte många kännas vid. 
Kanske är vi rädda för vad vi då 
skulle behöva uppoffra. 

- Det är som att leva med en 
fotboja. Jag tar mig inte ut i sam
hället. Att åka i nya bilar är en 
plåga och att sitta i ett väntrum 

på vårdcentralen är omöjligt, 
eftersom alla hela tiden sitter med 
sina mobiler. I den mån det går 
tar jag emot hembesök men det 
är tyvärr svårt att få hem någon 
läkare. 

Möts du av mycket skepsis? 
- Ja, i överlag tror de :flesta 

människor att vi elöverkänsliga 
är psykiskt sjuka. Att detta bara 
är något vi hittar på. Det är klart 
att det har gett följder. Att hela 
tiden känna sig misstrodd leder 
tyvärr till att det själv blir svårt 
att Iita på folk. Det är väldigt 
tråkigt eftersom jag egentligen 
är en väldigt social person som 
älskar människor. Som tur var har 
jag Lasse som varit mitt pålitliga 
sällskap i 50 års äktenskap. Utan 
honom skulle jag inte klara mig. 

Det tog mig som nyin:flyttad 
granne två år innan jag träffade 
Annika, eftersom hon inte kan 
vistas utanför gården. Nu ses vi 
ganska ofta och efter en vistelse 
hemma hos Löfbom blir jag 
rofylld, som om pausen från all 
el gör mig gott. Kanske skulle 
även vi, som inte drabbats av 
elöverkänslighet, må gott av att 
stänga av mobilema lite oftare 
och bara känna lugnet. 

Julia Larsson 
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Energiska entusiaster på träff om grön ei 
I samarbete med nätverket "Självhushåll i Rob

ertsfors kommun" besökte Anders Lindqvist och 
John Baker Träffpunkten i mirten av januari för art 
tala om förnybar energi för hemmabruk. 

Anders visade hur du installerar solceller på taket 
till uthus, villa och radhus-eller direkt på marken. 
Anders beskrev det hela som den mest lönsamma 
investering som är möjlig idag. John berärtade om 
ert "minivartenkraftverk" i strömmande varten, utan 
dammar eller annan på-verkan på vartendraget. 

Gruppen "Självhushåll i Robertsfors" bildades i 
början av året och har redan 70 aktiva medlemmar. 
Gruppen riktar sig mot boende i kommunen, som är 
intresserade av självhushåll i olika former. Genom 
tematräffar, hembesök, studiecirklar, arbetslag och 
utbyte av råvaror hoppas nätverket på art främja 
självhushåll i bygden. 

Alla nyfikna är välkomna art ansluta sig till gruppen, 
om det så är för art utbyta erfarenheter eller bara låta 
sig inspireras. Du hirtar gruppen på Facebook. 

Janne Paulsson 

Rapport från ett par årsmöten 
Sikeå Samfällighetsförening: 

Föreningen skall förvalta samtliga samfälligheter 
tillkomna vid laga skifte för Sikeå, fastställt 
1863/07/17, och därmed jämforliga ägor och 
rättigheter tillhöriga Sikeå byamän, ävensom fast 
och lös egendom förvärvad av delägarna gemensamt 
genomforeningen (§2 i stadgarna). 

Vid årsmötet valdes Stefan Flank till ordförande, 
Eric Ågren till sekreterare och Mats Löfgren till 
kassör. I styrelsen ingår även UlfLöfgren och Simon 
Wallgren. 

Avgående kassör Bo Emstsson avtackades efter fyra 
år av förtjänstfullt arbete i föreningen. 

Lägde By Samfällighetsförening: 

Ordinarie årsmöte hölls 2017-03-17, det blev det 
första årsmötet i den egenhändigt byggda byastugan 
i Lägdeviken. 

Föreningen ska enligt stadgarna "förvalta samfälld 
mark, varten och fiske för Lägde By i Robertsfors 
kommun. 

Styrelsen består av Berit Ålstig (ordförande), P-O 
Pellbrant (sekreterare), Per Sikström (kassör). 
Suppleanter är Ronny Larsson och Eric Ågren. 

Gunnar Lundmark 



En glimt från förr 
Cirklarna sluts .. . som dåjag framträdde inför folket 
imin gamla hemby Sikeå. Det kändes ovant. Men 
då hade det också gått mer än 50 år sedan jag stod 
på de så kallade tiljoma som "Logen 2397 Framåt" 
(Sikeås gamla IOGT-förening, reds. anm.) höll sig 
med. Nu var bara tiljomakvar. Logen, liksom mycket 
annat, finns inte längre. Men godtemplarlokalen 
som allmän träffpunkt, ombyggd, elektrifierad och 
med innedass står sig gott. 

Sist jag visade upp mig från lokalscenen var det 
i samband med "Stuvarhippan" - sjåarnas årliga 
jättekalas. Nu firade vi vårens intåg och i lokalen 
satt en uppklädd och förväntansfull publik, och så 
kom jag ... Det kändes könstit. Jag pratade mest 
om 20-talets hemby, då vi hade mycket av det mesta 
men ändå nästan ingenting till övers. Det var då vi 
hade sex affärer och sju kafäer, två biografer, en egen 
läskedrycksfabrik, två skolor och minst tre brädgårdar. 

Det var då virkesstaplama sköt i höjden, sågtrissoma 
sjöng och bondebrädgårdarna bredde ut sig allt medan 
välhyvlade bräder och järntrådsskodda massabalar, 
plus femtioelva andra saker vinschades ut och in över 
pråmar och kajkanter. Nu när jag behöver bränsle till 
utombordaren eller en dagstidning, måste jag köra 
kilometervis. Nu när vi har något att köpa för, även så 
här års innan isen gått och brädgårdarna fått liv igen. 
Då saltströmmingen var slut, arbetarkoma "oppsinä" 
och krediten "dära boa" var slut. 

Det var inte många i publiken jag kände igen. Idel 
nya generationer och inflyttingar. Men en Rickard 
hittade jag igen. En välbehållen "seging" som klarat 
ett par världskrig, spanska sjukan, sågverksdöden och 
fabriksnedläggelsen. J ag minns att när det var som 
magrast i hans barnrikehem, packade han unikan med 
tvålar, trådrullar och annat smått och gott och gick runt 
i kåkama och affärades. Det var början till en bransch 
som sedan blev hans levebröd. 

Jag hittade också en Helmer - min granne och Ottos 
äldstpojken. Han var i det mesta flera steg före mig och 
till råga på allt sålde han karameller på Sandbergs bion. 

Exempelvis Rollo för 25 öre kakan i aktbytena. Och 
de blev många. lbland extra långa när strömmen från 
kraftstationen i Laxbacken inte räckte till. Det hände 
ofta när "dom gick oppi lagård å tänd". I sådana pauser 
kunde det hända att Sandberg'n, som bland mycket 
annat också varit i Amerika och var duktig på "bre 
ut sä", hoppade in och berättade historier, allt medan 
Helmer sålde karameller. 

Om det och en hel del annat stod j ag nu ett halvsekel 
senare och berättade inför en publik som längtade efter 
vår och värmande brasor, precis som vi gjorde. Fast 
jag undrar om inte vi hälsade våren som en befriare 
mer än andra. När bogserare som Robertsfors och 
John Jennings lyckades bryta sig till öppet vatten, när 
de första fartygen kom och alla äntligen fick jobb, 
även knubbpojka. Då sik och strömming åter gick till, 
då fotbollsplan "nea Stranna" åter töat fram och då 
"bönnren" uppe i byn doftade dynga lång väg. 

Då var det vår då. 

Eric Wallmark, 1982 

Eric Wallmark (1 914-2002) växte upp i Sikeå och 
började sin yrkesbana som VK:s lokalredaktör i Bygdeå 
och Nysätra kommuner. Han ftyttade senare tili Umeå 
och blev redaktionschef på tidningen, men Sikeå fanns 
allt kvar i hans hjärta. 


